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DEFENSORIA PUBLICA 
DO ESTADO DO PIAUÍ 

PORTARIA GDPG N° 350/2019 

A DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO PIA1U1, no uso de suas 

atribuições legais, conferidas pelo art. 13, inciso XX da Lei Complementar Estadual n° 059, de 30 de 

novembro de 2005. 

CONSIDERANDO que os contratos devem ser executados fielmente pelas partes, de 

acordo com suas cláusulas e as normas da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993; 

CONSIDERANDO que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada 

por um representante da Administração Pública especialmente designado, por força do artigo 67 da Lei 

n° 8.666/93; 

RESOLVE: 

Art. 1°. Designar a servidora ANA PAULA FREIRE DE ALMEIDA MUNIZ, 

matricula n° 182406-6, para acompanhar e fiscalizar, como titular, a execução do Acordo de 

Cooperação Técnica, celebrado entre a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ e a 

empresa BANCO DO BRASIL S/A., CNPJ n° 00.000.000/0001-91, que tem por finalidade dispor 

sobre a condições de utilização por esta Defensoria Pública do sistema eletrônico de licitações 

(Licitações-e) disponibilizado pelo Banco, para realização de processos licitatórios eletrônicos para a 

aquisição de bens e serviços comuns. 

Art. 2°. Designar o servidor MARCOS AURÉLIO ROCHA DE MIRANDA, 

matricula n° 290339-3, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do Acordo de 

Cooperação Técnica acima descrita, nos impedimentos legais e eventuais do titular. 

Art. 3°. Designar o Defensor Público, Dr. IVANOVICK FEITOSA DIAS 

PINHEIRO, Diretor Administrativo, matricula n° 207.852-0, para acompanhar a execução do referido 

contrato, no âmbito das atribuições de Gestor dos Contratos desta Defensoria Pública. 

Art. 4°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o 

vencimento do contrato e de sua garantia, quando houver. 

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, em Teresina-PI, 11 de abril de 

2019. 
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